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Številka: 007-20/2022/9 

Datum: 23. 11. 2022 

 

 

 

Ministrstvo za javno upravo 

Gp.mju@gov.si 

 

 

 

ZADEVA: Predlog sprememb 74.a člena Zakona o državni upravi (v okviru EVA 2021-3130-0065) 

– MNENJE 

ZVEZA: vaš dopis št. 007-548/2022/40, prejet dne 17. 11. 2022 ter priloženo gradivo 

 

 

 

Spoštovani, 

 

na podlagi vašega zaprosila, 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1),  

57. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) in 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 

na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20, v nadaljevanju ZVOPOKD) 

posredujemo mnenje Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju: IP) na prejeto dodatno 

dopolnjeno besedilo Predloga Zakona o spremembi Zakona o državni upravi, ki se v bistvenem 

nanaša le še na manjše spremembe 74.a člena Zakona o državni upravi in priloženo oceno učinkov v 

zvezi z varstvom osebnih podatkov.  

 

Predlog sprememb besedila ZDU-1 se glasi: 

 

»1. člen 

 

V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 

126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 

82/21 in 189/21) se v 74.a členu: 

- v prvem in petem odstavku besedilo »javno upravo« nadomestita z besedilom »upravljanje 

informacijsko komunikacijskih sistemov«; 

- v drugem odstavku za besedama »zunanjih zadev« črta vejica in besedilo »preprečevanja in 

odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma«; 

- tretji odstavek spremeni tako, da se glasi »Razvoj informacijsko komunikacijskih sistemov 

organov državne uprave in načrtovanja porabe proračunskih virov usmerja svet za razvoj 

informatike, ki ga imenuje vlada.«; 

- v sedmem odstavku besedilo »in o naslovu stalnega ali začasnega prebivališča oziroma 

sedežu« nadomesti z vejico in besedilom »o naslovu stalnega ali začasnega prebivališča 

oziroma sedežu in o elektronskem naslovu za vročanje«.«. 

 

V spremnem dopisu navajate, da ste trenutno odložili idejo o nekoliko bolj določni ureditvi nalog, ki jih 

opravlja ministrstvo, ki je pristojno za upravljanje informacijsko komunikacijskih sistemov, in 

posledično tudi o določni ureditvi varstva osebnih podatkov v tem okviru.  
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Kot pojasnjujete, pa se na ministrstvu še vedno srečujete s potrebo po tem, da bi v elektronsko 

evidenco dokumentarnega gradiva pridobili točen in ažuren podatek o elektronskem naslovu za 

vročanje iz centralnega registra prebivalstva. Predlog sprememb ZDU-1 se tako v tej fazi poleg 

opisane spremembe nanaša le še na prenos področja upravljanja informacijsko komunikacijske 

infrastrukture z Ministrstva za javno upravo na novoustanovljeno Ministrstvo za digitalno preobrazbo in 

ne določa na novo področja, prav tako pa tudi ne ureja drugih vprašanj, ki se tičejo obdelave osebnih 

podatkov. 

 

Glede na zgoraj navedeno IP nima posebnih pripomb k prejetemu gradivu. Kot že večkrat, pa IP 

izpostavlja, da je celovita sistemska ureditev v prihodnosti nujna, (ko bo to mogoče, vsekakor pa čim 

prej) glede na dejanski potek nalog pristojnega ministrstva, kot je bilo skupaj ugotovljeno na sestanku 

v novembru 2022. Gre namreč za izjemno pomembne naloge enega največjih upravljavcev osebnih 

podatkov v državi. Kot že izpostavljeno, bo treba vloge posameznih deležnikov (upravljavci, 

pogodbeni obdelovalci, skupni upravljavci) za vsako posamezno tehnološko rešitev oz. sistemsko 

tehnologijo obdelav opredeliti posebej, pri čemer je smiselno, da so v dogovoru oz. podzakonskem 

aktu, naslovljene tehnične podrobnosti, ki presegajo možnost zakonskega urejanja. Zakonsko 

besedilo, pa bi moralo razmejevati vsaj temeljne odgovornosti posameznih subjektov in možne oblike 

postopkov obdelav. 

 

S spoštovanjem,  

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

 

Poslati: 

- po e-pošti;  

- v vednost: Ministrstvo za pravosodje: gp.mp@gov.si. 

 


